
OLVG, locatie West

Punctie en/of drainage
echo geleid

Een punctie is het prikken met een dunne naald om cellen en/of vocht op
te zuigen. Een drainage is het inbrengen van een dun slangetje, een
drain, om vocht naar buiten te laten lopen. De cellen of het vocht worden
in het laboratorium onderzocht. Bij een echo geleide punctie en/of
drainage maakt de radioloog gebruik van een echo om de juiste
punctieplaats te vinden.
Zwangerschap
Een (mogelijke) zwangerschap is geen bezwaar. Het onderzoek is niet schadelijk voor de
ontwikkeling van het ongeboren kind.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. In sommige gevallen wordt u in overleg met de
arts een dag in het ziekenhuis opgenomen.

Voor het onderzoek
Medicijngebruik
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u daar in overleg met de arts van tevoren
mee stoppen.

Het onderzoek
Afhankelijk van de bij u geconstateerde afwijking wordt er een punctie of drainage verricht.

Punctie



De punctieplaats wordt gemarkeerd en verdoofd door middel van een injectie.
Daarna wordt afhankelijk van het soort punctie een aantal malen geprikt, meestal tot drie
keer. Op deze wijze worden cellen en/of vocht opgezogen, die meestal in het
laboratorium worden onderzocht.

Drainage




De punctieplaats wordt gemarkeerd en verdoofd door middel van een injectie.
Daarna wordt er geprikt en een slangetje over de naald heen geschoven tot in de
afwijking.
Het naaldje wordt weer verwijderd.




Aan de slang wordt een zakje vastgemaakt. Belangrijk is dat de slang niet verschuift,
daarom is die goed op de huid bevestigd.
Het geheel moet enkele dagen tot weken blijven zitten.

De uitslag
Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken.

Naar huis
Na het onderzoek mag u naar huis.
We adviseren u voor begeleiding en vervoer te zorgen.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/radiologie

Contact
afdeling Radiologie, locatie West
T
020 510 88 98 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E
radiologie.afdeling@olvg.nl
Route 15

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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